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 محمدعلی نجفی یادداشت       
تمام شد و کارهای فنی  سربدارانفیلمبرداری سریال  8903پاییز سال 

کیهان   ۀادام ۀرهگذار دربارسریال در دست انجام بود. من و 
کردیم. تصمیم گرفتیم دوباره مقطعی از هایمان صحبت میفعالیت

است کار  سربدارانتاریخی  ۀخ ایران را که نزدیک به همان دورتاری
 ۀمطالعمطرح شد. با  تازه یک جرعه خونچنین بود که طرح کنیم. این

کار را آغاز کردیم. طرح کتاب پل آمیر، ترجمه ذبیح اهلل منصوری، 
 کلی و خام درآمد.  صورت کامالا هفیلمنامه ب

گوی من و کیهان همچنان ادامه داشت تا اینکه وبحث و گفت
وقت درگیر فراهم آمد و کیهان تمام ابوعلی سیناشرایط تولید سریال 

 ۀتولید سریال، با تصویب در شبکد. ش ابوعلی سینا ۀ نوشتن فیلمنام
کردم. طرح عنوان مشاور با او همکاری میهدو سیما، آغاز شد و من ب

 چنین متوقف شد.این یک جرعه خون تازه



 

 

فرصتی پیش آمد تا با وزیر محترم ارشاد، آقای  8913در سال 
مسجدجامعی، مالقات حضوری داشته باشم. در این جلسه ایشان 

دهی و من آمادگی انجام نمی سربدارانبه من گفتند چرا کاری در حد 
ابراز کردم. ایشان به معاون  یک جرعه خون تازهخود را جهت ساخت 

ند در این مورد اقدام سینمایی خود، آقای مهندس حیدریان، گفت
نمایند. همان زمان با پیشنهاد ایشان تحقیق و نوشتن فیلمنامه را آغاز 

 کردیم.
سرپرستی آقای  ت گروهی از دانشجویان معماری بههم   به

تید ای و مصاحبه با اسادین دشتی تحقیق میدانی، کتابخانهضیاءال
نظر بودند انجام پذیرفت. تاریخی صاحب ۀاین دور ۀدانشگاه که دربار

تحقیقات کامل شد. با پیشنهاد آیت نجفی از  8919زمستان سال 
خانم نغمه ثمینی دعوت کردیم تا با توجه به تحقیقات فیلمنامه را 

کار نوشتن بنویسند. خوشبختانه ایشان هم با این کار مو افقت کردند و 
االسالم حجة پیشنهاد مهندس حیدریان جناب با آغاز شد.
عنوان مشاور با نویسنده و همچنین گروه تحقیق همکاری هجعفریان ب

 هایمسئولیت هماهنگی و ترتیب مالقات کردند. خانم زهره فشارکی
شخصی آقای جعفریان در قم  ۀ، هم مالقات در کتابخانرا حضوری

عهده گرفتند و هب ،ات حضوری با خانم ثمینی در تهرانهم مالق
رایط تولید این فیلم آماده شد. اما ش 8915 فیلمنامه در آذرماه سال

 !فراهم نیامد
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یفمقدمۀ صالح نج       
معنای همعنای تاریخ است هم بهم به histoireدر زبان فرانسه 

تاریخ ممکن/جایز  ۀساختن دربارآیا فیلم ؟«تاریخی»داستان. فیلم 
قیقت داستانی نیستند؟ وقتی های تاریخی در حفیلم ۀاست؟ آیا هم

سازیم چه فیلم مینویسیم/های تاریخ میوقایع و شخصیت ۀدربار
دانیم مردان و زنان در هزار سال پیش، در کنیم؟ از کجا میمی

هایشان را چگونه زدند؟ دستسال پیش، چگونه حرف میدویست 
سر و دست، حرکات  کردند؟دادند؟ چگونه سوگواری میتکان می

ها و بسیاری چیزهای دیگر در اسناد تاریخی لحن کالم، لکنت
 شوند.ندرت ثبت میهب

 ۀها جنبد. ژستکننهای تاریخی هم درد چندانی دوا نمینقاشی
اول مدیوم ضبط  ۀاند. و سینما در درجناشده/ناشدنی تاریخثبت

 برای تخیل/تصویر اندهاییهای تاریخی کوششهاست. فیلمژست
شان از حرکات سر و دست ۀهایی که مشاهدهای آدمکردن ژست

سپردن به آهنگ هایی برای گوشتوان ما بیرون است، کوشش ۀدایر



 

 

ضبط نشده است. بدین جا نانی که صدایشان در هیچگفتار مردان و ز
، مدیون دو مدیوم کهن های تاریخی،اعتبار، فیلم اند: تئاتر سالعموماا

 آفرینند/های تاریخی نقش میزنانی که در فیلم نقاشی. مردان وو 
گذارند که دستمایه اش تئاتری می ۀکنند عمالا پای در صحنبازی می

ای های تاریخی به شیوهزگاری بازیگران فیلموقایع تاریخی است: رو
و سر و  گفتندهای شکسپیر دیالوگ مییادآور بازیگران نمایشنامه

پذیرفتند که یهای تاریخی مان فیلمدادند و تماشاگرتکان می دست
گویی و اجرای تدریج دیالوگهاند. بای نو مواجهبا تئاتری از گونه
ها به تر و اتکای این فیلملیستیرئا های تاریخی  بازیگران در فیلم

که لحن و ژست  ایبیشتر شد، انگار قرار بود فاصله های ویژهجلوه
آورد حذف شود. اما یک پدید میها در گذشته بازیگران این فیلم

های تاریخی مرز میان دو یقت به قوت خود باقی است در فیلمحق
کننده در عیینت ۀشود. واقعکمرنگ و گاهی محو می histoireمعنای 

ن بود: انقالب اکتبر نخستین های سرگئی آیزنشتایاین تاریخ فیلم
_ مردم ۀتود_  یخد که در آن بازیگران واقعی تارعظیم تاریخی بو ۀواقع
کردن هایشان قابل ضبطژست_ توانستند به این فکر کنند که صدامی

 است.
هه پس از ، یعنی کمتر از یک د8336 ۀهای آیزنشتاین در دهفیلم

جا همرزهای داستان و تاریخ را برای همیشه جاب پیروزی انقالب،
توانستند میهای او گاهی از تصویرهایی که کردند. تصاویر فیلم

مستند باشند تمییزناپذیرند و این حقیقت معانی ضمنی بسیار 
های تاریخی ار آیزنشتاین به هنگام ساخت فیلممهمی دارد: انگ

انقالب کاری جز مونتاژ تصاویر آرشیوی نکرده است، حتی اگر  ۀدربار
های نباشد. از آن پس، بسیاری از ژست چنین آرشیوهایی موجود

ای آیزنشتاین هریخ بر اساس الگوی بازیگران فیلمتا بازیگران نمایش
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رهبران، حرکات دست پیشوایان، سخنرانی  ۀشکل گرفته است، شیو
های نیروهای بسا ژستمردان معترض و ... چه ۀهای گره کردمشت

« تاریخی»سرکوب. شاید بتوان ادعا کرد این قاعده در مورد سریال 
. چندان مهم کندنیز صدق می 54و نسبتش با انقالب  سربداران

 شده در این سریال تا چه حد با مستنداِت نیست که وقایع روایت
آن نهضت تاریخی تطابق دارد. آنچه  ۀچندان فراوان تاریخی دربارنه

های مردمانی که شی است برای خلق یا بازتولید ژستمهم است کوش
هایی که تاریخ نباشند، انسان یروهای مبهمخواهند آلت دست نمی
ونشانی که نامتاریخ باشند، افراد بی« گردانصحنه»خواهند می

گهان کسازند و فریاد میجا شعاری میها دربسیاری وقت نند و نا
شوند و به اتفاق هم آوازشان میونشان دیگر همامنانبوهی از افراد بی

  کنند و ...ای عمومی را تسخیر میفضاه
ری است میان آنان که در هر روایت تاریخی، ستیزی جااما 

هایشان بناست هادی تاریخ باشد و کسانی، اند و ژستگردانتعزیه
معانی کلمه بگردانند.  ۀخواهند صحنه را، به همنی، که میبسیارا
فرد ساخته همین کوشش هبای منحصررا تجربه سربدارانآنچه 

های حاکمان که در آن ژست ای استامان برای برپا کردن صحنهبی
افتد ... این های مردمان و مغلوبان در تعارض میو فاتحان با ژست

ناپذیر سازد اما این حکم، حتی اگر را تکرار سربدارانحقیقت شاید 
یک جرعه خون کاهد. وجه از میل تکرار آن نمیهیچصادق باشد، به

آوردنش ممکن ه برشاید تالشی بود برای برآوردن این میل، میلی ک تازه



 

 

کم، این اش، دستنبود و هنوز هم نیست... اما انتشار فیلمنامه
 دارد.سن را دارد که آن میل را زنده نگه میح  

ت گذار دولت اسماعیلیان الموداستان زندگی حسن صباح، پایه
ای از افسانه و خیال نزاری، در هاله ۀو داعی اعظم مذهب اسماعیلی

حسن  ۀاستان سه یار دبستانی که از رابطدپیچیده است، از جمله 
گوید. بازخوانی/بازسازی الملک مینظام صباح با خیام و خواجه

اح در مقام پیشوایی شیعی سازی حسن صبمبارزات و دولت ۀتجرب
انقالب شیعی سربداران برای درک آنچه در  ۀجرببازسازی ت ۀدر ادام

 ۀند بود. نگارش فیلمنامتواگشا میراستی راههگذرد بزمان حال ما می
ری ستودنی است. شاید زمانی ، از این منظر، کایک جرعه خون تازه

... وقتی به فیلمی آبرومند پیدا شود، شایدای برای تبدیل آن اراده
 دیگر.

 صالح نحفی
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 یک جرعه خون تازه
 

 شهر  یعموم ی. نمایشب خارج
 یند. نوراها تاریک. پنجرهیپایتخت ملکشاه سلجوق یعموم ینما
 تابد. یرون نمبیبه 
 

 خوابگاه خواجه نظام )همان زمان( 
 را کناری مشکی توری هاپرده یاندام )راحیل( چون شبحباریکی زن

 کشد. می او را از پشتی زند، اما ناگهان دستمی
 

 بعد( ی )مدتی مخفی راه
دو شبح  ی.سنگی درپیچ و تاریک؛ بدون روزن با دیوارهاپیچی راه

اند و سیاه پوشانیدهی خود را در شوالی کهی )راحیل و تهمینه( در حال
شان در فضا یشوالی دوند. انتهامی سرعتصورتشان پیدا نیست به

ی صداگریزند. می شانیهاها از وحشت گامخورد و موشمی تاب
 . شکندمی ست که سکوت رایدو زن تنها صدای تنِد ی هانفس



 

 

 در باغی امحوطه ی.شب. خارج
به ی آیند. اسبمی رونبیدر یک باغ ی ادریچهدو زن )دو شبح( از 

کدام از این دو زن بر ما آشکار هیچ ۀبسته شده است. چهری درخت
 نیست. 

 

 ها را بر تو بربندند. باد. برو پیش از آنکه دروازه ِی تندبرو. به تهمینه
 توانم... نمیی بگذار بازگردم... با دستان خال راحیل
م. حاال برو... از بییای میداند. راه دیگرمی چیز رااو همه تهمینه

اگر به دام  ی.روشن ۀما خان ۀ.. وعدی.جنوبی هادروازه
 تردید نکن. کار را تمام کن.  ی،افتاد

 

نشیند. تهمینه محکم به پشت می بر اسب _اندامزن باریک_ راحیل 
 شود. می زند و اسب به تاخت دورمی اسب

 
 یخاکباریک ی هاکوچه ی.شب. خارج

 به آسمان بلندی تازد. از پس او غبارمی زن )راحیل( سوار بر اسب
 شود. می

 
 ی جنوب ۀدرواز ی.شب. خارج

نوشند می اند و شرابسربازان محافظ دروازه، کنار آتشدان جمع شده
 .کنندی میو لودگ

شویم که می نهادهی العنت بر این بخت. همیشه بر دروازه  1  سرباز
 کنند. می ارواح گذراز آن تنها 

و ی زنمی و چرتت رای خورمی اینکه بهتر است. شرابت را 2سرباز 
 خودشانی شود. ارواح هم برانمیکس هم خبردار هیچ

 روند. می آیند ومی


